TV transliacijų perdavimo priemonių teikimo paslaugų
sutartis/išankstinis pasiūlymas

SUTARTIS
201..... m. .................. mėn. .... d.

Vilnius

AB Lietuvos radijo ir televizijos centras (toliau – Telecentras), atstovaujama generalinio direktoriaus
__________________, veikiančio pagal bendrovės įstatus, ir ____________________________ (toliau – Klientas),
atstovaujama
_________________________________,
veikiančio
(-ios)
pagal
____________________________________, toliau kartu šioje Sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai –
„Šalimi“, sudarė šią sutartį.
APIBRĖŽIMAI IR AIŠKINIMAS

I.

1. Sąvokų, kurios pateikiamos iš didžiųjų raidžių, apibrėžimai yra pateikti 1 Priede.
2. Šalys turi atsižvelgti į visas išvardintas teises ir sąlygas, susijusias su Lietuvos Respublikos Ryšių reguliavimo
tarnybos išduotu leidimu naudoti radijo dažnius siunčiant TV programą (-as).
3. Atsižvelgiant į situaciją, susiklosčiusią vykdant šią Sutartį, žodžiai, Sutarties tekste pateikti vienaskaitoje, gali
turėti daugiskaitos reikšmę ir atvirkščiai.
4. Kiekvienos Šalies įsipareigojimai, prisiimti šia Sutartimi, yra taikomi jų pareigų perėmėjams, įgaliotiniams pagal
įgaliojimus ir subrangovams.
5. Kitos sąvokos, naudojamos šioje Sutartyje, suprantamos taip, kaip yra apibrėžta Lietuvos Respublikos
elektroninių ryšių įstatyme, Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatyme ir kituose Lietuvos
Respublikos teisės aktuose bei šią sritį reglamentuojančiuose dokumentuose.
II.

SUTARTIES OBJEKTAS

6. Telecentras įsipareigoja teikti TV transliacijų perdavimo priemonių teikimo paslaugas ir kitas Kliento užsakytas
paslaugas (toliau – Paslaugos), Sutartyje nustatyta tvarka, o Klientas įsipareigoja priimti Paslaugas ir už jas
atsiskaityti Sutartyje numatyta tvarka ir terminais bei vykdyti visus įsipareigojimus nustatytus šioje Sutartyje.
7. Klientas, laikydamasis šioje Sutartyje nustatytų sąlygų, naudoja Telecentro teikiamas Paslaugas tik TV programų
siuntimui.
8. Šalys pažymi, kad Telecentro Įranga, Bendra įranga reikalinga Paslaugoms teikti priklausys ir išliks išskirtine
Telecentro nuosavybe visą Sutarties terminą ir po jo.
III.

IŠANKSTINĖS SĄLYGOS

9. Klientas turi įvykdyti šias išankstines sąlygas iki Sutarties pasirašymo momento:
9.1. pateikti Telecentro nustatytos formos prašymą techninėms sąlygoms gauti ir pateikti jį Telecentrui 6 Priede 1
punkte nurodytais kontaktiniais adresais. Prašymo forma yra internetiniame puslapyje www.telecentras.lt.
9.2. pateikti Telecentrui visą radiotechniniam projektui parengti reikalingą informaciją;
9.3. parengti įrangos instaliacijos projektus pagal Telecentro pateiktas technines sąlygas, jei su Telecentru
nesutarta, kad įrangos instaliacijos projektus rengia Telecentras;
9.4. suderinti paruoštą instaliacijos projektą su Telecentru, jei instaliacijos projektą rengia ne Telecentras.
IV.

ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI IKI PASLAUGŲ SUTEIKIMO DATOS

10. Iki Paslaugų suteikimo datos Telecentras įsipareigoja:
10.1. atlikti darbus, reikalingus Paslaugoms pradėti teikti pagal šios Sutarties sąlygas;
10.2. suderinti Stoties leidimą Paslaugų teikimui (2 Priedas) kiekvienoje Stotyje, kurioje Klientas užsako
Paslaugas;
10.3. paruošti vietą, reikalingą Paslaugų teikimui ir Kliento įrangos montavimui kaip aprašyta 3 Priede;
10.4. išduodamas Stoties leidimą Paslaugoms, užtikrinti elektros energijos tiekimą į vietą, kuri yra artimiausia
sutartai Kliento įrangos talpinimo vietai;
11. Iki Paslaugų suteikimo datos Klientas įsipareigoja:
11.1. pateikti visą reikalingą informaciją ir dokumentus Telecentrui, nurodytus rašytiniuose prašymuose ir/arba
šioje Sutartyje, nustatytais terminais ir tvarka;
11.2. dalyvauti susitikimuose, kuriuos organizuoja Telecentras dėl veiklos, susijusios su Paslaugų teikimu;
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11.3. suderinti su Telecentru kiekvienos Stoties, kurioje Klientas užsako Paslaugas, leidimą;
11.4. pateikti instrukciją, kaip elgtis Telecentro personalui ir kaip išjungti Kliento įrangą esant avarinėms
situacijoms ir/ar įvykus gedimams Kliento įrangoje. Klientui nepateikus minėtos instrukcijos, Telecentras
neatsako už avarinių situacijų ar gedimų pasekmes ir turi teisę savo nuožiūra likviduoti avarines situacijas ir/ar
gedimus, jeigu kyla grėsmė, kad gali būti pažeistas Telecentro tinklo patikimumas, vientisumas ar iškyla
kitoks neigiamas poveikis Įrangai, Bendrai įrangai, Patalpoms, darbuotojams;
11.5. paskirti atsakingus asmenis už 17.4 punkte nurodytų įsipareigojimų vykdymą. Klientas atsako už paskirtų
asmenų padarytą žalą Telecentrui.
11.6. nepradėti jokių Kliento įrangos montavimo, tikrinimo, techninio aptarnavimo, techninės priežiūros, remonto
darbų, programų siuntimo Stotyse iki Stoties leidimo Paslaugoms įsigaliojimo datos.
V.

PASLAUGOS TEIKIMAS

12. Siekiant užtikrinti Telecentro tinklo vieningumą ir vientisumą, tinklo operacijų saugumą ir Telecentro bei Kliento
teikiamų paslaugų suderinamumo principus, prie Telecentro tinklo turi būti jungiami įrenginiai ir įranga,
atitinkantys ETSI EN 300 744 standartą bei šios Sutarties priedų reikalavimus.
13. Kientui prireikus paslaugų Stotyje, įskaitant paslaugas, dėl kurių reikia patekti į, prie, per ir po Stotimi ir bet
kokią šalia esančią teritoriją arba patalpas, kurių nuosavybės teisės priklauso Telecentrui, jis pirmiausia, kreipsis į
Telecentrą, nesitars tiesiogiai dėl tokių paslaugų su trečiąja šalimi.
14. Be išankstinio rašytinio Telecentro sutikimo (leidimo) Klientas negali:
14.1. keisti Kliento įrangos sudėties, dydžio ir svorio nurodytų su Telecentru suderintuose projektuose;
14.2. keisti Kliento įrangos parametrų, nustatytų šioje Sutartyje ir/arba su Telecentru suderintose projektuose;
14.3. nei Klientas, nei patvirtinti rangovai negali atlikti jokios Stoties dalių, Įrangos, Bendros įrangos, Patalpų
pakeitimų arba papildymų, arba remonto, nebent tokį leidimą raštu duoda Telecentras;
14.4. statyti, leisti arba įgalioti pastatyti jokių ženklų, pranešimų arba reklamų Stotyje, išskyrus teisės aktų
reikalaujamus ženklus;
14.5. montuoti jokių alternatyvių įrengimų, skirtų telekomunikacinio ryšio bei elektros energijos tiekimui arba
kitos su Telecentru suderintuose projektuose nenumatytos įrangos.

VI.

TELECENTRO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI PO PASLAUGŲ SUTEIKIMO DATOS

15. Telecentras įsipareigoja:
15.1. teikti Klientui jo užsakytas Paslaugas pagal Sutartyje nustatytas Paslaugos teikimo sąlygas;
15.2. esant reikalui, atlikti Kliento įrangos priėmimo Paslaugoms bandymą. Po nustatytų ir išvardintų trūkumų,
surašytų Trūkumų akte (8 Priedas), pašalinimo, jeigu tokie buvo, – atlikti pakartotinį Kliento įrangos
Paslaugoms bandymą (esant reikalui);
15.3. įvykus Paslaugos gedimams, nedelsiant informuoti Klientą 6 Priede nurodytais kontaktais ir nurodyti
orientacinius gedimo pašalinimo terminus;
15.4. imtis priemonių Paslaugos teikimo gedimus pašalinti per 5 Priede numatytus terminus. Paslaugos teikimo
gedimams įvykus ne dėl Telecentro, o trečiųjų šalių ar Kliento kaltės ir/arba Kliento įrangoje, negalioja 5
Priede numatyti gedimų šalinimo įsipareigojimai, tačiau Telecentras imsis visų priemonių gedimams pašalinti
per kuo trumpesnį laiką. Paslaugos gedimams įvykus dėl Kliento kaltės ir/arba Kliento įrangoje, Klientas
padengia gedimų pašalinimo išlaidas;
15.5. Sutarties galiojimu metu užtikrinti Patalpų, Bendros įrangos tinkamą priežiūrą ir konstrukcijas Stotyse;
15.6. atsiradus būtinumui, atlikti planinius arba neatidėliotinus Stoties(-čių) einamojo remonto ar modernizavimo
darbus. Apie planinius darbus dėl kurių bus sustabdyta Paslauga, Telecentras, 6 Priede nurodytu telefonu arba
elektroninio pašto adresu, informuoja Klientą ne vėliau kaip prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų;
15.7. Įjungus kiekvieną naują Kliento siųstuvą arba pakeitus Stoties leidimą (jei tai įtakoja signalo lygį
kontroliniuose taškuose), esant reikalui, Telecentras įsipareigoja atlikti kontrolinius matavimus dešimtyje
taškų (nurodytų 7 Priede) šios Stoties skaičiuotinoje padengimo zonoje ir pateikti matavimų rezultatus
Klientui (7 Priedas):
15.7.1. Telecentras prieš 5 darbo dienas informuoja Klientą apie planuojamus atlikti kontrolinius matavimus.
Kliento specialistas gali tiesiogiai dalyvauti atliekant kontrolinius matavimus. Apie Kliento specialisto
dalyvimą/nedalyvavimą atliekant kontrolinius matavimus Klientas informuoja Telecentrą per 3 (tris)
darbo dienas;
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15.7.2. matavimai bus atliekami vadovaujantis RRT taikoma metodika. Šių matavimų metu Telecentro
užfiksuoti matavimai laikomi kontroliniais. Kliento specialistui pasirašius matavimų protokolą (7
Priedas) arba jį pateikus Klientui (jeigu Kliento specialistas nedalyvauja atliekant kontrolinius
matavimus) laikoma, kad matavimai (patvirtinantys tinkamą Stoties veikimą) yra užfiksuoti;
15.7.3. Klientas supranta, kad esant pastaboms dėl Paslaugos kokybės, matavimai bus atliekami tik šiuose
dešimtyje taškų. Jeigu atlikus siųstuvo signalų parametrų matavimus, visuose 10 taškų užfiksuojamas
ženklus nuokrypis nuo rezultatų, gautų kontrolinių matavimų metu,− tai laikoma gedimu, kuris privalo
būti pašalintas pagal 5 Priedo sąlygas. Klientas supranta, kad signalo kokybę gali veikti oro sąlygos,
laikinas anteninių fiderinių sistemų apledėjimas, reljefo ar užstatymo pakitimai, ar kt. objektyvūs
veiksniai už kuriuos Telecentras neatsako.
16. Telecentras turi teisę:
16.1. Klientui įsiskolinus už Telecentro suteiktas Paslaugas ir nepadengus įsiskolinimo per 30 (trisdešimt) dienų,
Telecentras turi teisę pareikalauti iš Kliento išankstinio mokesčio (avanso) už Paslaugas, kuris yra lygus
paskutinio mėnesio mokesčių už suteiktas Paslaugas sumai;
16.2. stabdyti Paslaugų teikimą kai Klientas iš esmės pažeidžia šią Sutartį, įskaitant, bet neapsiribojant Kliento
vėlavimą atsiskaityti už Paslaugą Sutartyje nurodytais terminais ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų. Apie
šiame punkte nurodytos sankcijos taikymą Telecentras praneša Klientui raštu prieš 3 (tris) darbo dienas.
Telecentras pasilieka sau teisę sustabdyti Paslaugų teikimą tol, kol Klientas nesumokės visų priklausančių
mokėjimų pagal šią Sutartį ir/arba nepanaikins Sutarties pažeidimų. Paslauga vėl pradedama teikti nedelsiant
po to, kai Klientas likviduoja įsiskolinimą ir/arba pašaliną Sutarties pažeidimą, bei perveda į Telecentro
sąskaitą išankstinį mokestį už Paslaugas, kuris yra lygus paskutinio mėnesio mokesčių už suteiktas Paslaugas
sumai, jei to pareikalauja Telecentras. Klientas nėra atleidžiamas nuo pareigos vykdyti mokėjimus pagal šią
Sutartį nepaisant to, kad Paslaugų teikimas buvo sustabdytas dėl Kliento kaltės ir/ar Kliento įsipareigojimų
pagal šią Sutartį nevykdymo;
16.3. pareikalauti iš Kliento atlyginti visas su skolos išieškojimu susijusias išlaidas;
16.4. būti vieninteliu Klientui Patalpų, Bendros įrangos, Įrangos teikėju ir prižiūrėtoju. Naudoti Stoties Patalpas,
Bendrą įrangą, Įrangą savo nuožiūra, siekiant užtikrinti paslaugų teikimą esamiems ir būsimiems Telecentro
klientams;
16.5. vykdyti planinius, remonto, modernizavimo darbus. Vykdydamas planinius, remonto bei modernizavimo
darbus ir atsižvelgdamas į darbų specifiką, Telecentras privalo maksimaliai užtikrinti Paslaugos teikimą;
16.6. pagrįstai iš anksto raštu (arba nedelsiant avarijos atveju) pareikalauti Kliento laikinai sumažinti galią arba
išjungti Kliento įrangą arba leisti tai padaryti Telecentrui, kai Telecentras pagrįstai mano, kad bet kurios
Kliento įrangos spinduliavimo lygis yra nesaugus Telecentrui, jo darbuotojams, rangovams arba kitiems
Telecentro įgaliotiems asmenims norint prieiti prie Stiebo arba bet kurios Įrangos arba Patalpų. Esant tokioms
aplinkybėms, Kliento bus reikalaujama dirbti sumažintu galingumu arba laikyti įrangą išjungtą tol, kol visi
asmenys įvykdys paskirtas užduotis ir pasitrauks nuo Stiebo, Įrangos arba išeis iš Patalpų. Telecentras dės
visas pastangas, kad Kliento įrangos darbo nutrūkimai būtų kuo trumpesni.
16.7. atšaukti planinius darbus arba pakeisti jų datą dėl ne nuo Telecentro priklausančių svarbių aplinkybių. Apie
tai Telecentras informuoja Klientą ne vėliau kaip prieš 2 (dvi) darbo dienas;
16.8. keisti Paslaugos kainas, Sutartyje nustatyta tvarka;
16.9. esant reikalui inicijuoti ir dalyvauti Kliento įrangos bandymuose. Bandymų tikslas - užtikrinti, kad Kliento
įranga yra suderinama su Bendra įranga ir/arba nesukelia trikdžių kitai trečiųjų šalių ar Telecentro Įrangai bei
atitinka visus suderintų projektų reikalavimus;
16.10. išjungti Kliento įrangą:
16.10.1.avarijos atveju, kai kyla pavojus bet kokiai žalai atsirasti;
16.10.2.LR institucijai pareikalavus;
16.10.3.kai Kliento Stoties leidimas Paslaugoms pasibaigia (netenka galios) arba yra nutraukiamas pagal šios
Sutarties nuostatas, tačiau Klientas neišjungia savo įrangos;
16.10.4.kai Telecentras turi pagrįstų priežasčių manyti, kad Kliento įranga, jos naudojimas arba veikimas gali
būti priežastimi, sąlygojančia bet kokius trikdžius, bet kokių siuntimo paslaugų, bet kokių kitų
paslaugų, signalų arba perdavimų į ir iš Stoties prastesnę kokybę, pažeisti Telecentro tinklo
patikimumą, vientisumą ir Klientas per Telecentro nurodytą laiką nepašalino trikdžių priežasties;
16.10.5.kitais šioje Sutartyje numatytais atvejais;
16.10.6.Telecentras nedelsiant informuos Klientą, kai bet kokia Kliento įranga yra išjungiama.
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16.11. Telecentras turi teisę atlikti metinę ir (ar) mėnesinę Kliento sumontuotos įrangos reviziją. Jei Telecentras
nustato Kliento sumontuotos įrangos perteklių arba randa nepažymėtą Kliento įrangą, Telecentras turi teisę
pareikalauti, kad Klientas pažymėtų savo įrangą pats arba Telecentras pažymi Kliento įrangą Kliento sąskaita.
VII.

KLIENTO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI PO PASLAUGŲ SUTEIKIMO DATOS

17. Klientas įsipareigoja:
17.1. naudotis Paslauga ir atsiskaityti su Telecentru pagal pateiktas PVM sąskaitas faktūras šioje Sutartyje
nustatyta tvarka ir terminais, bei vykdyti kitus įsipareigojimus numatytus šioje Sutartyje;
17.2. nepradėti Kliento įrangos bandymų, siuntimo/transliacijų veiklos, naudojant Kliento įrangą Stotyje tol, kol
negavo iš Telecentro leidimo tai daryti;
17.3. pagal parengtus ir su Telecentru suderintus projektus, po Stoties leidimo Paslaugoms išdavimo, savo
sąskaita sumontuoti projektuose nurodytą Kliento įrangą Telecentro Stotyse;
17.4. įrengiant ir eksploatuojant Kliento įrangą, užtikrinti elektros saugumo, darbų saugos, techninio
eksploatavimo, priešgaisrinės apsaugos bei sveikatos, higienos normų taisyklių ir/arba reikalavimų vykdymą
bei atsakyti už jų pažeidimus;
17.5. pasirūpinti, kad Kliento įranga būtų tinkamai pažymėta (Kliento kontaktai, dažniai, siųstuvo galia ir pan.);
17.6. užtikrinti, kad Kliento įrangos išvesties signalai atitiktų ETSI EN 300 744 standarto reikalavimus, o Sąsajos
taške parametrus, nustatytus šioje Sutartyje bei jos prieduose;
17.7. Kliento įrangos techninių parametrų matavimus, profilaktiką ir remontą atlikti savo sąskaita;
17.8. ne vėliau nei per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų (po Transliacijų perdavimo Stotimi datos) pateikti su
Lietuvos Respublikos Visuomenės sveikatos centru suderintus radiotechninių objektų stebėsenos planus;
17.9. atlyginti Telecentro ir/ar trečiųjų asmenų patirtą žalą atsirudusią dėl Kliento kaltės ir pagrįstas su tuo
susijusias išlaidas bei nuostolius;
17.10. apmokėti visas Telecentro ir trečiosios šalies išlaidas susijusias su Kliento skolos išieškojimu. Šis Sutarties
punktas taikomas tokiu atveju, jei Telecentras perduoda Kliento skolą skolų išieškojimo įmonei ar
apsidraudžia nuo Kliento nemokumo, ar kitaip perleidžia Kliento skolą tretiesiems asmenims;
17.11. užtikrinti, kad Kliento įranga bet kuriuo metu neviršytų maksimalios leistinos siųstuvo galios;
17.12. nesant galimybės privažiuoti prie Stoties ir negaunant savininko leidimo, visas procedūras pagal LR
Elektroninių ryšių įstatymą dėl servituto įrengto elektroninių ryšių infrastruktūrą, vykdyti savo sąskaita.
Telecentras neįsipareigoja atlyginti dėl to kilusių išlaidų;
17.13. dėti visas pastangas, kad jokiais atvejais netrukdytų, nepablogintų, nekenktų, nenutrauktų arba
nepertrauktų bet kokių kitų Telecentro paslaugų. Kai dėl Kliento įrangos netinkamo naudojimo ir (arba) jos
gedimų, ar nukrypimų nuo Stoties leidimo Paslaugoms sąlygų, yra įtakojama Telecentro arba kitų trečiųjų
šalių paslaugų kokybė, Klientas privalo nedelsiant nutraukti savo sukeltą įtaką bei atlyginti Telecentrui dėl
tokių trikdžių patirtus tiesioginius nuostolius;
17.14. pastebėjus Telecentro teikiamos Paslaugos gedimus, nedelsiant 6 Priede nurodytais kontaktais informuoti
Telecentrą;
17.15. naudotis Paslauga nepažeidžiant trečiųjų asmenų teisių bei teisėtų interesų, laikytis visų šios Sutarties
sąlygų, taip pat Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų bei viešos tvarkos principų;
17.16.
Klientas privalo užtikrinti elektros energijos apskaitos prietaiso (skaitiklio) veikimą ir nedelsiant
pranešti raštu apie jo gedimą Telecentrui.
18. Klientas turi teisę:
18.1. reikalauti užtikrinti Paslaugos teikimo techninius ir kokybinius parametrus nustatytus sutarties 3 Priede;
18.2. raštu, per Telecentro pateiktos sąskaitos apmokėjimui skirtą terminą, pareikšti pretenzijas dėl, Kliento
manymu, pateiktoje PVM sąskaitoje faktūroje nurodyto ginčytino mokesčio;
18.3. naudotis Patalpomis ir Bendra įranga, kiek tai yra reikalinga naudotis Paslaugomis nepažeidžiant šios
Sutarties sąlygų;
18.4. Klientas ir (arba) Kliento patvirtintas rangovas gali patekti į Telecentro objektus tik pagal Telecentro
objektuose patalpintos operatorių įrangos aptarnavimo tvarką ir įkainius, patalpintus adresu
www.telecentras.lt.
18.5. gauti Telecentro raštišką paaiškinimą dėl pagrįstai sustabdytų ar atidėtų Kliento ir (arba) Kliento rangovų
patekimo į Stotį;
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VIII.

MOKĖJIMO SĄLYGOS

19. Už Paslaugas Klientas atsiskaito kainomis pateiktomis sutarties 4 Priede. Einamasis atsiskaitymas už Paslaugas
atliekamas kas mėnesį pagal Telecentro pateiktą PVM sąskaitą faktūrą, kurioje nurodoma suma už praeitą mėnesį
suteiktas Paslaugas. Už Kliento įrangos sunaudotą elektros energiją Klientas kas mėnesį moka fiksuotą mokestį,
kuris skaičiuojamas taip: pagal vidutinį elektros energijos suvartojimą už ankstesnius 12 mėnesių arba jei nėra
duomenų apie ankstesnius 12 mėnesių suvartotą elektros energiją, - pagal Kliento sumontuotos įrangos galią.
Elektros energijos suvartojimo duomenys sutikrinami kasmet lapkričio 30 dieną, atsižvelgiant į elektros
energijos apskaitos prietaiso rodmenis. Kilus ginčui dėl elektros energijos suvartojimo kiekio ar sugedus elektros
energijos apskaitos prietaisui (skaitikliui) elektros energijos suvartojimas skaičiuojamas pagal Kliento
sumontuotos įrangos galią.
Esant permokai už elektros energiją, Telecentras permokos dalį užskaito už elektros energiją už kitus mėnesius, o
esant nepriemokai už elektros energiją – Klientas atsiskaito šiame skyriuje nustatyta tvarka.
Elektros energijos kaina Telecentro iniciatyva vienašališkai gali būti keičiama 1-ą kartą per kalendorinius metus.
Apie elektros energijos kainos ir atsiskaitymo pasikeitimus pranešama Klientui raštu prieš 30 kalendorinių dienų.
20. Telecentras PVM sąskaitą – faktūrą išsiunčia Klientui ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 10 (dešimtos) dienos
įskaitytinai. Klientas sutinka, jog ateityje Telecentras galės PVM sąskaitas faktūras Klientui pateikti savitarnos
portale, informavęs Klientą apie sąskaitų faktūrų pateikimo būdą raštu.
21. Klientas apmoka Telecentro pateiktą PVM sąskaitą – faktūrą iki einamojo mėnesio 25 (dvidešimt penktos)
dienos.
22. Atsiskaitymas laikomas įvykdytu, kai Kliento pinigai patenka į Telecentro banko sąskaitą.
23. Klientas, likus 5 (penkioms) kalendorinėms dienoms iki atsiskaitymo termino pabaigos negavęs PVM sąskaitos
faktūros, privalo kreiptis į Telecentrą dėl PVM sąskaitos faktūros kopijos pateikimo. Priešingu atveju bus
laikoma, kad Klientas PVM sąskaitą faktūrą Klientas gavo laiku.
24. Jeigu Paslaugos pradėtos teikti ne pirmą atitinkamo ataskaitinio laikotarpio dieną, pirmo ataskaitinio laikotarpio
mokestis sumažinamas proporcingai dienų, praėjusių nuo ataskaitinio laikotarpio pradžios iki paslaugų teikimo
pradžios, skaičiui. Paslaugų teikimo pradžios diena yra įskaitoma į ataskaitinį laikotarpį, už kurį turi būti
mokama. Šios nuostatos (mutatis mutandis) taikomos ir nutraukiant Paslaugos teikimą ar pasibaigus Sutarčiai.
25. Klientas, laiku neapmokėjęs PVM sąskaitos faktūros, moka Telecentrui 0,05 procento dydžio delspinigius už
kiekvieną pavėluotą kalendorinę dieną nuo visos įsiskolintos sumos. Toks delspinigių dydis atitinka minimalius
Telecentro nuostolius, kurių nebereikia įrodinėti ir kurie turi būti atlyginami visais atvejais.
26. Nepaisant to, kaip bus nurodyta Kliento, visi Kliento mokėjimai pagal šią Sutartį bus paskirstomi tokia tvarka:
Telecentras pirmiausia Kliento mokėjimą skiria atlyginti turėtoms išlaidoms, susijusioms su reikalavimo įvykdyti
prievolę pareiškimu, vėliau – sumokėti netesyboms/palūkanoms, dar vėliau – pagrindinei prievolei įvykdyti.
27. Lietuvos Respublikoje įvedus eurą, visi Telecentro įkainiai, tarifai ir mokesčiai už Paslaugas yra perskaičiuojami
į eurus laikantis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytos tvarkos ir tai neįtakos šios Sutarties arba Šalių teisių
ir įsipareigojimų pagal šią Sutartį, galiojimo bei nesuteiks nei vienai Šaliai teisės vienašališkai nutraukti šią
Sutartį.
28. Jei LR valstybės įgaliotos institucijos priims sprendimus, kuriais bus pakeistas PVM, kiti nacionaliniai ar
tarptautiniai mokesčiai, rinkliavos ar bet kokios kitos piniginės prievolės, susijusios su Telecentro ūkine
komercine veikla ar teikiamų paslaugų apmokestinimu, Telecentras turės teisę vienašališkai perskaičiuoti visus
Telecentro įkainius, tarifus ir mokesčius už Paslaugas, tačiau ne daugiau, nei įtakojo pasikeitusios aplinkybės.
Šiame punkte minimi įkainių, tarifų ir mokesčių perskaičiavimai nėra laikomi nei jų padidinimu, nei sumažinimu.
IX.

ATSAKOMYBĖ

29. Šalis, dėl kurios kaltų veiksmų kita Šalis patiria žalą, privalo atlyginti kitai Šaliai visus jos patirtus tiesioginius
nuostolius, pagrįstus dokumentais. Šalys susitaria, kad nei duomenų nuostoliai nei jų praradimas nėra laikomi
žala arba nuostoliais ir jie neatlyginami.
30. Šalys neatlygina viena kitai netiesioginių nuostolių.
31. Telecentras neatsako už Paslaugų teikimo sutrikimus, jeigu tai įvyko dėl Kliento kaltės arba dėl Kliento įrangos
gedimo arba dėl trečiųjų asmenų kaltės, tačiau Telecentras imsis visų priemonių gedimams pašalinti per kuo
trumpesnį laiką.
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32. Telecentras neatsako už TV programų turinį, signalų, gaunamų iš Kliento techninę kokybę, Kliento padarytus
Lietuvos Respublikos teisės aktų pažeidimus, autorinių teisių bei Kliento veiklą reglamentuojančių dokumentų
reikalavimų pažeidimus. Klientas visiškai atsako už bet kokios informacijos, kurią jis siunčia naudodamasis
Paslauga, turinį.
33. Telecentras nėra atsakingas Klientui, o Klientas neturi teisės arba teisių gynimo priemonių prieš Telecentrą, dėl
bet kokio Telecentro delsimo ar pareigų pagal šią Sutartį vykdymo atlikimo, kai tokį delsimą arba nevykdymą
įtakojo Kliento arba jo darbuotojų, agentų ar subrangovų veiksmai, neveikimas arba delsimas (įskaitant bet kokio
Kliento įsipareigojimo pagal šią Sutartį pažeidimas).
34. Šalys pareiškia, kad Sutartyje nustatytos baudos ir (ar) kitos netesybos yra laikomos teisingomis, sąžiningomis,
protingomis bei proporcingomis ir sutinka, kad jos nebūtų mažinamos, nepriklausomai nuo to, ar dalis
prievolės yra įvykdyta.
X.

SUTARTIES TERMINAS IR JOS NUTRAUKIMAS

35. Ši Sutartis įsigalioja įvykdžius visas būtinas išankstines sąlygas bei ją abiems Šalims ją pasirašius ir galioja iki
..................... Jei likus vienam mėnesiui iki Sutarties galiojimo termino pabaigos nei vienai Šaliai nepareiškus
noro nutraukti šią Sutartį, Sutartis pratęsiama kiekvieniems kitiems po to einantiems metams (dvylikai mėnesių).
36. Šalis, raštu įspėjusi kitą Šalį prieš 30 kalendorinių dienų, gali vienašališkai nutraukti Sutartį, Lietuvos
Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, jeigu viena iš Šalių nevykdo ar netinkamai savo įsipareigojimus ir iš
esmės pažeidžią Sutartį.
37. Telecentras, raštu įspėjęs Klientą prieš 30 kalendorinių dienų, gali vienašališkai nutraukti Sutartį dėl Kliento
kaltės, jeigu Klientas vėluoja atsiskaityti už Paslaugas ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų.
38. Vienai iš Šalių iškėlus bankroto ar restruktūrizavimo bylą, priėmus nutarimą bankroto procedūras vykdyti ne
teismo tvarka ar įgijus likviduojamos bendrovės statusą (apie tai kitai Šaliai turi būti pranešta nedelsiant), kita
Šalis gali vienašališkai nutraukti Sutartį, apie tai pranešdama prieš 3 (tris) darbo dienas.
39. Pasikeitus vienos iš Šalių juridiniam statusui, išskyrus šios sutarties 38 punkte nurodytas sąlygas, ši Šalis privalo
apie tai informuoti kitą Šalį per 4 (keturias) darbo dienas. Abipusiu Šalių sutarimu bus sprendžiama apie Sutarties
pratęsimą, nutraukimą ar naujos sutarties sudarymą.
40. Be kitos Šalies raštiško sutikimo nei viena iš Šalių negali perduoti savo teisių ar įsipareigojimų, atsiradus vykdant
šią Sutartį, trečiajai šaliai, išskyrus atvejus, kai toks teisių ir įsipareigojimų perdavimas yra numatytas Lietuvos
Respublikos įstatymų arba teisių ir pareigų perleidimas reikalingas skolos išieškojimui ar skolos perleidimui
trečiajam asmeniui.
41. Šalys turi teisę nutraukti šią Sutartį, pranešusios viena kitai raštu prieš 6 (šešis) mėnesius. Tokiu atveju
Telecentras turi teisę reikalauti, Klientos atlyginti Telecentrui tokiu Sutarties nutraukimu padarytus minimalius
nuostolius, sudarančius 80% Paslaugų kainos už laikotarpį ne ilgesnį nei 1 (vieneri) metai. Praėjus 6 (šešiems)
mėnesiams nuo raštiško pranešimo, Sutartis laikoma nutraukta.
42. Šalys susitaria, kad jeigu dėl pasikeitusių Lietuvos Respublikos teisės aktų arba dėl priimtų Sutarties Šalims
privalomų valstybės institucijų aktų ar įsigaliojusio teismo sprendimo, Sutarties nuostatos tampa prieštaraujančios
minėtiems aktams ar sprendimams arba Šalys yra įpareigojamos pakeisti atitinkamas Sutarties nuostatas, jos
privalo taip pakeisti Sutartį, kad ji neprieštarautų pasikeitusiems aktams ar priimtiems sprendimams ar nutraukti
Sutartį, jei tolesnis Sutarties vykdymas yra neįmanomas.
43. Jei Paslaugos teikimas visiškai ar iš dalies nutraukiamas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, arba dėl
tarptautinių įsipareigojimų, kurių Lietuva privalo laikytis, vykdymo, tai nė viena Šalis neįgyja teisės į
kompensaciją už nuostolius, kurie atsirado dėl šiame punkte išvardytų veiksmų.
44. Sutartis gali būti nutraukta nedelsiant bet kurios iš Šalių iniciatyva, jeigu kita Šalis praranda teisę (pvz.: baigiasi
leidimo/licencijos galiojimo terminas ar dėl kitų priežasčių netenka galios) teikti šioje Sutartyje numatytas
paslaugas.
45. Sutarties nutraukimas neatleidžia Kliento nuo pareigos atsiskaityti su Telecentru už suteiktas Paslaugas, taip pat
nuo kitų šioje Sutartyje numatytų mokėjimų. Klientas iki įrangos išmontavimo už Paslaugas moka kainomis
nurodytomis 4 Priede.
46. Pasibaigus šiai Sutarčiai ar ją nutraukus, Klientas įsipareigoja išmontuoti bei išsivežti Kliento įrangą per 30
(trisdešimt) kalendorinių dienų visose Stotyse, kuriose nutraukiamas Paslaugų teikimas, ir pasirašyti Kliento
įrangos išmontavimo aktą (8 Priedas). Kliento įrangos išmontavimas atliekamas Kliento sąskaita. Išmontavimo
tvarka ir laikas suderinamas su Telecentru. Klientui neišmontavus ir (ar) neišvežus išmontuotos Kliento įrangos,
Klientas įsipareigoja sumokėti Telecentrui 207,17 LT arba 60 Eur baudą už kiekvieną uždelstą dieną už 1 (vieną)
Stotį.
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XI.

FORCE MAJEURE

47. Jeigu netikėtas įvykis, nepriklausantis nei nuo vienos iš Šalių pvz: stichinė nelaimė, žaibas, gaisras, pasikeitimai
Lietuvos Respublikos įstatymuose ir Vyriausybės nutarimuose, bei kiti įvykiai, kurie įvyksta po Sutarties
pasirašymo ir trukdo arba neleidžia laiku vykdyti Sutarties prievoles, tai įvykių paliesta Šalis, ne vėliau kaip per 5
(penkias) darbo dienas nuo netikėtų įvykių pradžios, apie tai turi raštu pranešti kitai Šaliai. Iškilusius sunkumus
abi Šalys sprendžia derybų būdu.
48. Šalims susitarus, Šalių įsipareigojimų vykdymo terminai, susidarius netikėtiems įvykiams, gali būti nukelti. Jeigu
netikėti įvykiai tęsiasi ilgiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų ir Šalys nesutaria dėl įsipareigojimų
vykdymo terminų nukėlimo, tai bet kuri Šalis turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, pranešdama apie tai raštu
kitai Šaliai prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų.
XII.

GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

49. Šalys sieks, kad visi ginčai, nesutarimai ir pretenzijos dėl Sutarties įsipareigojimų vykdymo, būtų sprendžiami
derybų keliu tarpusavio supratimo ir bendradarbiavimo pagrindu.
50. Tuo atveju, kai ginčų dėl Sutarties vykdymo ir nutraukimo negalima išspręsti derybų keliu per 45 (keturiasdešimt
penkias) kalendorines dienas nuo derybų pradžios, jie sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta
tvarka.
XIII.

PASKYRIMAS IR SUBRANGA

51. Telecentras gali perleisti savo įsipareigojimus pagal šią Sutartį subrangovams, tačiau jis išlieka visiškai
įsipareigojęs Klientui dėl bet kokio tokio subrangovo įsipareigojimo pagal šią Sutartį nevykdymo ar netinkamo
vykdymo.
52. Klientas turi teisę savo įrangos priežiūrai ir aptarnavimui pasamdyti trečiąjį asmenį, turintį visus reikalingus
dokumentus tokiai veiklai vykdyti. Apie sudarytą Kliento ir šio trečiojo asmens sutartį Telecentras Kliento
informuojamas raštu, nurodant teisę vykdyti Kliento įrangos priežiūrą ir aptarnavimą turinčią trečiąją šalį,
darbuotojus ir kvalifikacijos dokumentus. Gavęs informaciją pagal šį punktą, Telecentras inicijuoja
konfidencialumo sutarties pasirašymą su trečiąja šalimi. Informacijos pagal šį punktą nepateikimas Telecentrui,
laikomas esminiu Sutarties pažeidimu.
53. Klientas visiškai atsako už trečiųjų šalių veiksmus ir Telecentrui padarytą žalą, jei trečiosios šalys yra
pasitelkiamos šios Sutarties vykdymui.

XIV.

KITOS NUOSTATOS

54. Šalys susitaria, jog vykdydamos šią Sutartį, laikysis visų ja prisiimtų įsipareigojimų, veiks sąžiningai, rūpestingai,
teisingai, turės visus reikiamus leidimus, licencijas įsipareigojimams vykdyti bei sieks efektyvaus tarpusavio
bendradarbiavimo.
55. Telecentras gali atnaujinti ar iš naujo išduoti atskirų Stočių leidimus Paslaugoms:
55.1. siekiant atsižvelgti į bet kokį įstatymo pakeitimą arba bet kokius privalomus reikalavimus, kuriuos valdžios
institucija paveda Telecentrui arba bet kuriai trečiajai šaliai;
55.2. kitais atvejais numatytais Sutartyje bei jos prieduose.
56. Sutartis ir jos priedai gali būti keičiami tik rašytiniu Šalių susitarimu. Visi šios Sutarties priedai ir papildymai
galioja tik tada, kai jie raštu patvirtinti abiejų Šalių įgaliotų atstovų parašais.
57. Derybos dėl Sutarties ar atskirų jos sąlygų pakeitimo turi prasidėti ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių
dienų, kai viena iš Šalių raštu arba žodžiu apie tai pranešė kitai Šaliai.
58. Sutarties nuostatos, gali būti reguliariai peržiūrimos bet kurios Šalies iniciatyva, bet ne dažniau kaip kas 6 (šešis)
mėn., išskyrus nuostatas dėl Paslaugų kainos (mokesčių) ir elektros energijos mokesčių, kurios peržiūrimos 4
Priedo ir Sutarties 19 punkto nustatyta tvarka.
59. Šiai Sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
60. Šalys privalo raštu ir/arba el. paštu informuoti viena kitą apie kontaktinių duomenų, nurodytų 6 Priede,
pasikeitimą.
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61. Šalis, kuri kreipiasi į valstybės valdžios instituciją dėl šios Sutarties ar atskirų jos sąlygų aiškinimo, privalo per 3
(tris) darbo dienas, nuo kreipimosi dienos, pranešti apie tai kitai šios Sutarties Šaliai.
62. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną kiekvienai Šaliai.

XV. KONFIDENCIALI INFORMACIJA
63. Šalys įsipareigoja išlaikyti visą informaciją ir dokumentus, susijusius su šia Sutartimi, jos vykdymu (apimant bet
neapsiribojant Klientui pateiktus pasiūlymus deryboms, derybų sąlygas, susirašinėjimus dėl Sutarties
įsipareigojimų vykdymo) paslaptyje ir neperduoti tretiesiems asmenims, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų
numatytus atvejus.
64. Šalys privalo imtis visų būtinų konfidencialios informacijos apsaugos priemonių, kurių imtųsi savo pačių
konfidencialiai informacijai apsaugoti, kad ši informacija netaptų žinoma tretiesiems asmenims. Šalys
nedelsdamos turi informuoti viena kitą apie konfidencialios informacijos atskleidimo tretiesiems asmenims atvejį
arba įtariamą konfidencialios informacijos atskleidimą, kuris įvykdytas pažeidžiant šios Sutarties nuostatas, ir
imtis reikiamų priemonių užkirsti kelią galimai žalai.
65. Informacija nelaikoma konfidencialia, jeigu ji:
65.1.yra viešai prieinama, išskyrus atvejus, kai viešas prieinamumas tapo galimas dėl šios Sutarties ar teisės
aktų pažeidimo;
65.2.atskiru rašytiniu Šalių susitarimu pripažinta nekonfidencialia;
65.3. pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus negali būti laikoma konfidencialia.
66. Šios Sutarties galiojimo laikotarpiu ir 5 (penkerius) metus pasibaigus šios Sutarties galiojimui, Šalis negali be
kitos Šalies raštiško sutikimo atskleisti konfidencialios informacijos, kurią ji gavo iš kitos Šalies, derėdamasi dėl
Sutarties ir/arba vykdydama šią Sutartį ir/arba įgyvendindama jos nuostatas Sutarties galiojimo laikotarpiu.
67. Kiekviena iš Šalių yra atsakinga, kad jos darbuotojai, patarėjai, konsultantai ar kiti susiję asmenys, kuriems
konfidenciali informacija buvo atskleista dėl jų užimamų pareigų, šią informaciją naudotų tik tiems tikslams, dėl
kurių ji buvo atskleista ir neatskleistų jos tretiesiems asmenims.
68. Už konfidencialios informacijos atskleidimą, ją atskleidusi Šalis ir visi jos darbuotojai atsako Lietuvos
Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

XVI.

PRIEDAI

69.Prie šios Sutarties galioja žemiau nurodyti priedai, kurie laikomi neatsiejama Sutarties dalimi:
1 Priedas Sąvokų apibrėžimai;
2 Priedas Stoties leidimas Paslaugoms;
3 Priedas Paslaugų specifikacija;
4 Priedas Paslaugų mokesčiai;
5 Priedas Gedimų šalinimas;
6 Priedas Kontaktinė informacija;
7 Priedas Kontrolinių signalo matavimų protokolas;
8 Priedas Aktų formos.
Telecentras

Klientas
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1 priedas
Sąvokų apibrėžimai
Antena

bet kuri antena, lėkštė arba kitas įrangos elementas, skirtas televizijos arba
elektromagnetinių bangų siuntimui.

Antenos sistema

Antenos (-ų) sąranka, tvirtinimo detalės, fideriai ir sudėjimo tiltai.

Bendra įranga

Tai įranga, kuri visiškai arba iš dalies naudojama Paslaugų teikimui ir kuria dalinasi
arba gali dalintis Telecentras, Klientas ir/arba bet kuri kita šalis, kurią įgalioja
Telecentras.

ERP

efektyvios spinduliuotės galia.

Įranga

bet kuri perdavimo įranga, Antena, kita antena, parabolinė antena, siųstuvas, įrengimas,
mechanizmas, paslaugų teikimo aplinka, aparatas, prietaisas, instrumentas arba bet
kokio kitos Stotyje esančios įrangos dalis, kuri yra naudojama televizijos transliacijų
paslaugų teikimui arba bet kokių kitų paslaugų teikimui bet kurioje Stotyje.

Kliento įranga

bet kokia įranga, dėl kurios iš anksto susitarta su Telecentru, kurią išskirtinai naudoja
Klientas, kaip nurodyta Stoties leidime Paslaugioms ir/arba su Telecentru suderintuose
projektuose.

Kliento įrangos priėmimo
aktas

Pagal formą sutarties 8 Priede abiejų Šalių pasirašomas dokumentas, kuriame nurodomi
bandymų rezultatai.

Kliento išvesties signalai

radijo dažnio signalai, kuriuos skleidžia Kliento įranga.

Patalpos

bet koks Telecentro plotas, pastatas, konstrukcija, statinys, bokštas, įrengimas, kabina,
spinta arba įrangos laikymo konstrukcija (įskaitant bet kokį Stiebą), naudojamą Įrangos
laikymui arba tvirtinimui, esantys paslaugų teikimo Stotyje arba teritorijoje šalia jos.

TV (televizijos)
transliacijų priemonių
teikimo paslauga
(Paslauga)

paslauga užtikrinanti eksploatavimo sąlygas Kliento įrangai bei suteikianti Klientui
galimybes naudotis reikalinga infrastruktūra televizijos programų transliacijų
perdavimui. Paslauga apibrėžta Sutarties 3 Priede.

RRT

LR Ryšių reguliavimo tarnyba

Paslaugų suteikimo data

data, nurodyta Stoties leidime Paslaugoms (2 Priedas), ir reiškia, kada televizijos
transliacijų priemonės yra faktiškai suteikiamos Klientui, kad jis galėtų pradėti įrangos
montavimo darbus Stotyje. Nuo Paslaugų suteikimo datos pradedami skaičiuoti
Paslaugos mokesčiai, jei nesusitarta kitaip.

Transliacijų perdavimo
Stotimi pradžios data

data, kai klientas pradeda televizijos programų transliacijų perdavimą iš atitinkamos
Stoties.

Sąsajos taškas

reiškia tašką bet kurioje Stotyje, kuriame susijungia Kliento įranga ir Bendra įranga.

Stiebas

bet koks stiebas arba bokštas.

Stoties leidimas
Paslaugoms

reiškia tam tikros Stoties leidimo televizijos transliacijų priemonių teikimo paslaugų
sąlygas, sutartas tarp Kliento ir Telecentro kiekvienai Stočiai, atsižvelgiant į tai, kurioje
Stotyje Klientui suteiktos televizijos transliacijų priemonių paslaugos, nustatant
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Specialias sąlygas, taikomas atitinkamoje Stotyje ir iš esmės yra pagal pavyzdžio formą,
kuri yra nurodyta 2 Priede (Stoties leidimas Paslaugoms). Nutraukus Sutartį arba
atsisakius TV transliacijų perdavimo priemonių paslaugų konkrečioje Stotyje, Stoties
leidimas (-ai) Paslaugoms nustoja galioti.
Stotis

Siuntimo stotis, įskaitant visas Patalpas, bei jose sumontuotą arba jose esančią Įrangą,
Bendrą įrangą ir Kliento įrangą.

Sutartis

šios Sutarties sąlygos ir nuostatos, visi jos priedai, ir bet kokie kiti dokumentai, kurie yra
nurodyti Sutartyje.

Telecentras

Klientas
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2 Priedas
Stoties leidimas Paslaugoms
1. Klientas, gavęs Stoties leidimą, iki Kliento įrangos priėmimo Paslaugoms bandymo datos privalo instaliuoti savo
įrangą laikydamasis radiotechninio ir instaliacinio projektų reikalavimų.
2. Suinstaliavęs savo įrangą, jei to paprašo Telecentras, Klientas turi atlikti įrangos priėmimo matavimus (8
Priedas, Kliento įrangos priėmimo aktas) dalyvaujant Telecentro atstovui. Telecentras turi teisę bet kada, tikrinti,
ar Klientas laikosi radiotechninio ir instaliacinio projektų. Nustatęs trūkumus, Telecentras surašo Trūkumų aktą
(8 Priedas) ir raštu informuoja Klientą.
3. Klientas privalo pašalinti nustatytus trūkumus ne vėliau kaip iki Transliacijų perdavimo Stotimi pradžios datos jei
nesusitariama kitaip, priešingu atveju, ši data bus nukeliama. Po Transliacijų perdavimo Stotimi pradžios datos per Telecentro nurodytą laiką nepašalinus trūkumų, Telecentras turi teisę sustabdyti Paslaugos teikimą.
4. Šis Stoties leidimas netenka galios, jeigu yra bent vienas žemiau nurodytas atvejis:
4.1. kai Klientas nesilaiko 3 punkto reikalavimų ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų skaičiuojant nuo Transliacijų
perdavimo Stotimi pradžios datos nukėlimo arba Paslaugų teikimo Klientui sustabdymo ir/arba Kliento
įspėjimo;
4.2. Klientui paprašius;
5. Stoties leidimas įsigalioja nuo Paslaugų suteikimo datos (Stoties leidimo punktas Nr. 4).
6. Stoties leidime Paslaugos suteikimo data suteikia teisę pradėti Kliento įrangos montavimo darbus, nuo šios dienos
pradedami skaičiuoti Paslaugos mokesčiai, jeigu nesutariama kitaip.
STOTIES LEIDIMAS PASLAUGOMS
1. Telecentras
AB Lietuvos radijo ir televizijos centras
Sausio 13-osios g. 10, Vilnius
2 Telecentro Stotis
Stoties pavadinimas:
Adresas:

3 Klientas
Pavadinimas:

Stoties datos elektros energijos kategorija

Telecentro atstovo
parašas

Kliento parašas

4. Paslaugų suteikimo data:
5. Stoties aprūpinimo elektra patikimumo kategorija (pagal AB Lesto elektros tiekimo naudojimo taisykles):
PASTABOS:
Kliento įrangos sąrašas

Nr.

Įrangos pavadinimas,
modelis

Matmenys mm
(aukštis x plotis x
gylis)

užpildžiusio Telecentro įgalioto asmens v.pavardė,
pareigos, parašas, data.

Telecentras

Kiekis,
vnt.

Įrangos talpinimo
vieta Telecentro
objekte

Paskirtis, pastabos

užpildžiusio Kliento įgalioto asmens v.pavardė, pareigos,
parašas, data.

Klientas
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3 Priedas
Paslaugų specifikacija
1. Telecentras teiks Paslaugas Stotyse, išvardintoms 4 Priede. Paslaugas sudaro:
1.1. Stiebai;
1.2. Antenų sistemos, įskaitant fiderius, sudėjimo tiltus;
1.3. Patalpos;
1.4. Energetinės sistemos;
1.5. Stebėsenos sistemos.
2. TV transliacijų priėmimo Antenos ir/arba priėmimo Antenų sistemos Stotyse nėra šios Sutarties objektas.
3. Stiebai:
3.1. Visose Stotyse bus naudojami esami Stiebai.
4. Antenų sistemos:
4.1. Kai tai įmanoma Paslaugoms teikti bus naudojama esama Telecentro Antenų infrastruktūra.
4.2. Stotyse, kur neįmanoma panaudoti esamos Antenų sistemos, bus įrengiamos naujos Antenų sistemos arba
atliekami Antenų sistemos pakeitimai. Kliento įrangos sujungimas su Telecentro Antenine fiderine sistema:
4.2.1.1. Įprastai bus naudojami atitinkamos galios lankstūs arba kieti fideriai. Klientas įsipareigoja, kad jo
naudojami fideriai Sąsajos taške iš Kliento pusės būtų įtvirtinti ir mechaniškai nesiremtų ant
Sąsajos taško.
4.2.1.2. Telecentras Klientui nurodys anteninio fiderio arba sudėjimo tilto įvesties jungties tipą.
4.3. Sąsajos jungčių tipas, kurį pateikia Telecentras, priklausys nuo nominalios siųstuvo galios, skirtos
skaitmeninio srauto tankinimui ir paprastai bus viena iš šių:
Siųstuvo galia

Jungtis

<900 W

7-16 DIN female

901 - 5000 W

1 5/8“

4.4. Telecentras paprastai pateiks sudėjimo tiltus, kurie atitinka šiuos parametrus:
dažnių juosta, MHz
470-860
banginė varža, Ohms
50
siaurajuosčio-plačiajuosčio (narrowband-wideband) įėjimo
3
>= 30
apsauga, dB
plačiajuosčio-siaurajuosčio (wideband- narrowband) įėjimo
4
>= 55
apsauga, dB
siaurajuosčio (NB), įėjimo slopinimas kai ne gretutinis kanalas
5
< 0,7
centriniam dažniui dB
siaurajuosčio (NB), įėjimo slopinimas kai gretutinis kanalas
6.
< 1,2
centriniam dažniui dB
7. plačiajuosčio (WB) įėjimo slopinimas, dB
< 0,2
8. Stovinčios bangos koeficientas (VSWR) NB ir WB įėjimams
< 1,2
0 ÷ +50
9. Darbinė temperatūra
4.5. Klientas privalo užtikrinti kad Kliento įrangos išvesties signalas atitiks ETSI EN 300 744 standarte
nurodytus spinduliuotės bei, tais atvejais kai to reikalauja ETSI EN 300 744 standartas, kritinių šablonų
(Critical mask) reikalavimus. Sudėjimo tilte nėra atliekamas signalo filtravimas iki visiško ETSI EN 300 744
standarto reikalavimų atitikimo. Tais atvejais, kai siųstuvo galingumas viršija 1kW, Kliento išvesties
signalas turi atitikti antros ir trečios harmonikų filtravimo reikalavimus pagal ETSI EN 300 744 standartą.
4.6. Klientas prisiima atsakomybę už tai, kad iš antenos, kuri yra susijusi su atitinkamais Kliento įrangos
išvesties signalais, spinduliuojamo signalo spektras atitiktų reikalavimus radijo signalo spektrui.
1
2
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5. Patalpos
5.1. Stotyse Telecentras naudos esamus pastatus, statinius ir suteiks arba atskiras, arba bendras patalpas Kliento
įrangai.
5.2. Pagal šios Sutarties sąlygas, Telecentras patalpose privalo užtikrinti:
5.2.1. Elektros energijos tiekimą iki Kliento skirstymo skydo;
5.2.2. 220V elektros energijos tiekimą;
5.2.3. Šildymą/kondicionavimą, būtiną eksploatacinių sąlygų užtikrinimui;
5.2.4. Minimalų dulkėtumą;
5.2.5. Oro drėgnumą neviršijantį 90 procentų;
5.2.6. Mechaninių pažeidimų nesukėlimą;
5.2.7. Priešgaisrinę signalizaciją;
5.2.8. Apsauginę signalizaciją.
5.3. Už Kliento įrangos pajungimą ir kabelių pagal Instaliacinį projektą paklojimą nuo Telecentro suteiktų
sąsajos taškų yra atsakingas Klientas.
5.4. Kliento įrangos kabeliai ir elektros sistemos yra Kliento atsakomybė.
6. Elektros energijos teikimas
6.1. Elektros energija, reikalinga Kliento įrangai, pateikiama į su Klientu sutartą artimiausią Kliento įrangai
tašką, paskirstymo skydą.
6.2. Visose Stotyse Klientui yra užtikrinamas elektros tiekimas 2 Priede 5 p. nurodytomis sąlygomis.
7. Stebėsena ir apsauga
7.1. Bet kurioje iš nurodytų vietų yra stebima:
7.1.1. Apsaugos sistemų būsena;
7.1.2. Elektros energijos tiekimas;
7.1.3. Patalpų temperatūra.
7.2. Telecentras užtikrina, kad Patalpos būtų apsaugotos nuo neleistino priėjimo visose Stotyse.
7.3. Klientas turi nedelsiant pranešti Telecentrui, kai tik sužino apie bet kokį neleistiną įėjimą arba įsikišimą į
Stotį, paslaugų infrastruktūrą ir/arba Kliento paslaugas arba bet kokį esminį bandymą taip padaryti.
7.4. Klientas turi visapusiškai bendradarbiauti, tiriant bet kokį faktinį arba įtariamą saugumo pažeidimą.

Telecentras

Klientas
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4 Priedas Paslaugų mokesčiai
1. Paslaugų mokesčiai:
Skaitmeninės antžeminės televizijos transliacijų priemonių teikimo paslaugos
Stoties pavadinimas

Mokestis mėnesiui
Lt be PVM

Mokestis mėnesiui,
EUR be PVM

Elektros energijos suteikimas Kliento
įrangai, esančiai Telecentro Stotyse
atsiskaitoma pagal
Sutarties 19
punktą pagal Telecentro tarifus

2. Papildomų paslaugų mokesčiai:
2.1. Už papildomas paslaugas mokama tik tuo atveju, kai jas Klientas užsako;
2.2. Papildomos paslaugos užsakomos raštu:
Eil
Nr.

Papildomos paslaugos kiekvienoje Stotyje

Mato
vienetas

Mokestis, Lt
be PVM

Mokestis
EUR be
PVM
32,44*
32,44*
44,31*
44,31*

Kliento įrangos elektros maitinimo išjungimas/įjungimas
1 kartas
112,00*
Kliento įrangos vizualinė apžiūra
1 kartas
112,00*
Vaizdo, garso kokybės patikra DVB-T imtuvo pagalba
1 kartas
153,00*
Kliento įrangos prietaisų (indikatorių) rodmenų nuskaitymas,
1 kartas
153,00*
temperatūros, drėgmės, dulkėtumo patikra
5.
Mokestis už Telecentro darbuotojo atvykimą (taikomas šios
lentelės 1,2,3,4 eilutėje nurodytoms papildomoms paslaugoms):
Juragių RTS
1 kartas
42,00
12,16
Tryškių RRS
1 kartas
138,60
40,14
Rokiškio RRS
1 kartas
193,20
55,95
Joniškio RRS
1 kartas
115,50
33,45
Kėdainių RRS
1 kartas
105,00
30,41
Ukmergės RRS
1 kartas
138,60
40,14
Šalčininkų RRS
1 kartas
117,60
34,06
Šeduvos RRS
1 kartas
113,40
32,84
Varėnos RRS
1 kartas
115,50
33,45
Kalvarijos RRS
1 kartas
44,10
12,77
Gedanonių RRS
1 kartas
136,50
39,53
Švėkšnos RRS
1 kartas
128,10
37,10
Molėtų RRS
1 kartas
77,70
22,50
Griškabūdžio RRS
1 kartas
90,30
26,15
Laukuvos RRS
1 kartas
117,60
34,06
N. Akmenės RRS
1 kartas
92,40
26,76
* Pastaba. Ne darbo valandomis, savaitgaliais ir švenčių dienomis paslaugos mokestis dvigubinamas;
3. Mokesčiai gali būti keičiami Telecentro iniciatyva ne dažniau nei vieną kartą per metus, esant bent vienai iš šių
aplinkybių:
3.1. pasikeitus teisiniam reguliavimui, susijusiam su Paslaugos teikimu;
3.2. vykdant valstybės institucijų nurodymus, susijusius su Paslaugos teikimu;
3.3. esant RRT įpareigojimui pakeisti Paslaugos mokesčius;
3.4. pasikeitus Paslaugos sąnaudoms;
3.5. kitais šioje Sutartyje numatytais atvejais;
3.6. RRT nurodžius pakeisti Stočių techninius parametrus (dažnius, galias, spinduliavimo kryptingumus).
4. Apie mokesčių pasikeitimą ar papildomų paslaugų įvedimą Telecentras privalo informuoti Klientą raštu prieš 60
kalendorinių dienų iki naujų tarifų įsigaliojimo.
1
2.
3.
4.

Telecentras

Klientas
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5 Priedas
Gedimų šalinimas
1. Gedimų registravimas
1.1. Į Kliento skambučius Telecentro personalas atsakinės 24 valandas per parą, 365 (366) dienas per metus ir
išspręs problemą pats arba perduos ją spręsti atitinkamam Telecentro specialistui. Į skambučius, susijusius su
gedimais, bus reaguojama nedelsiant 24 valandas per parą, 365 (366) dienas per metus.
1.2. Klientas nustatęs teikiamų Paslaugų sutrikimus, pablogėjimą apie tai praneša Telecentrui, kad incidentas būtų
užregistruotas ir būtų galima imtis atstatymo veiksmų.
1.3. Visus Paslaugų gedimus Klientas pirmiausiai registruoja 6 Priede nurodytais kontaktiniais telefonais. Gedimai
registruojami 24 val. per parą darbo ir švenčių dienomis 6 Priede nurodytais kontaktiniais adresais.
1.4. Aptikus Paslaugos gedimus Telecentras juos nedelsiant registruoja, šalina ir apie gedimą praneša Klientui,
nurodydamas gedimo pradžios laiką, bei orientacinius gedimo pašalinimo terminus.
2. Klaidingi pranešimai
2.1. Prieš pranešdamas apie gedimą Telecentrui, Klientas, naudodamas savo stebėsenos priemones, turi nustatyti
gedimo pobūdį ir pranešti šią informaciją Telecentrui. Klientas turi užtikrinti ir patvirtinti, kad gedimas arba
defektas yra Bendroje įrangoje. Tuo atveju, jeigu Telecentras atvyksta į Stotį arba patiria išlaidų, ištaisydamas
gedimą įvykusį ne Bendroje įrangoje arba nustatydamas, kad gedimas nėra kilęs iš bet kurios Telecentro Bendros
įrangos, Įrangos, Telecentras gali nustatyti atskirą papildomą mokestį už apsilankymą/darbą, kurį atliko dėl
neteisingos arba nepakankamos Kliento pateiktos informacijos, susijusios su gedimu arba bet kokiu šios Sutarties
pažeidimu, kurį padarė Klientas.
3. Gedimų šalinimas
3.1. Telecentras įsipareigoja atstatyti Paslaugų teikimą ne vėliau, kaip per 4 val.: Vilniaus RTS (Sausio 13-osios g.
10, Vilnius); per 8 val.: Juragių RTS (Juragiai, Kauno raj.), Šiaulių RTS (Bubių k., Šiaulių raj.), Klaipėdos RTS
(Vasarotojų g. 2-b, Giruliai), Panevėžio RRS (Šilagalio g. 20, Pažagėnių k., Panevėžio raj.); per 16 val.:
likusiuose Stotyse; nuo pranešimo apie gedimą gavimo, išskyrus atvejus, kai gedimų šalinimo laikui įtakos turi
gamtinės sąlygos ar didelis anteninių-fiderinių įrenginių pažeidimų laipsnis.
3.2. Elektros energijos nutrūkimas Stotyse atstatomas pagal tos Stoties aprūpinimo elektra patikimumo kategoriją
(nurodoma 2 Priede).
3.3. Telecentras įsipareigoja užtikrinti geriausiai įmanomą Bendros įrangos, naudojamos Kliento TV transliacijų
priemonių paslaugoms teikti, praktinį sprendimą (remontą, laikiną pakaitinę infrastruktūrą) gedimo padarinių
įtakos sumažinimui teikiamoms paslaugoms, atsižvelgiant į gedimo pobūdį.
3.4. Remonto darbai, kurių metu reikia keltis į anteninius statinius, turi būti saugūs ir atliekami, tik esant geram
apšvietimui ir tinkamoms oro sąlygoms, o galutinį sprendimą dėl to, ar yra saugu pakilti priims Telecentras.
Jeigu iš karto po paslaugų pertrūkio neįmanoma atkurti visų paslaugų, Telecentras savo nuožiūra, veikdamas
pagrįstai, nustato atkūrimo prioritetus, teikdamas vienodą pirmenybę Kliento paslaugoms.
3.5. Telecentras turi teisę, esant reikalui, atlikti tokius bandymus, kokius jis mano esant reikalingais, naudodamas
savo įrangą, kad įrodytų Klientui, jeigu reikia, bet kurios arba visų Bendros techninės įrangos dalių veikimą, ir
šie bandymai turi būti laikomi patikimu Bendros įrangos veikimo įrodymu.
Telecentras

Klientas
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6 Priedas Kontaktinė informacija
1. Šalių adresai
Telecentras
AB Lietuvos radijo ir televizijos centras
Sausio 13-osios g. 10, 04347 Vilnius
Tel.: (8-5) 20 40 300
Faks.: (8-5) 20 40 325

Klientas

2. Su Sutartimi, sąskaitų pateikimu ir atsiskaitymais susiję klausimai
Sutarties taikymas, pakeitimai, papildymai ir kiti su Sutartimi susiję klausimai
Telecentras
Klientas
Tel: (8-5) 24 44 555
Faks.: (8-5) 20 40 325
El.p. sutartis@telecentras.lt

3. Techniniai klausimai ir operatyvi pagalba (įskaitant pranešimų apie Paslaugų gedimus registravimą)
Telecentras
Klientas
Tel.: (8-5) 2040471 (visą parą);
Faks.: (8-5) 2040370
El.paštas: tvc@telecentras.lt

Telecentras

Klientas
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7 Priedas
Kontrolinių signalo matavimų protokolas

20__ m. __mėn.__ d.
[Protokolo sudarymo vieta]
AB Lietuvos radijo ir televizijos centras (toliau – Telecentras), atstovaujamas Telecentro atstovo:
201_ m. __ mėn. __ d. atliko

........................................................ .......................... kanalo siųstuvo
(Stoties pavadinimas)

(kanalo numeris)

signalo matavimus.
Matavimo rezultatai:
Taško koordinatės (WGS-84)
Matavimo
vieta

E
º

R,
km

N
'

"

º

Signalo parametrai

'

dBuV/m

MER,
dB

BER prieš BER
po
Viterbi
Viterbi

"

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Matavimo prietaisai:
Matavimo imtuvas: ....................................................................................................................
Antena: .......................................................................................................................................
Matavimo sąlygos:
Antenos pakėlimo aukštis: ................
Poliarizacija: ......................................
Patikimo fiksuoto priėmimo lygis ........... dBuV/m
Telecentro atstovas: .....................................................................................................................
(vardas ir pavardė, pareigos, parašas )
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8 Priedas
Aktų formos
KLIENTO ĮRANGOS PRIĖMIMO AKTAS Nr.
20__ m. __mėn.__ d.
[Akto sudarymo vieta]
AB Lietuvos radijo ir televizijos centras (toliau – Telecentras), atstovaujamas Telecentro atstovo :
Patvirtina, jog 201 m. __ mėn. __ d. atliko su Klientu........................................................ sudarytoje
(Kliento pavadinimas)
Sutartyje nr. ................ Kliento įrangos Paslaugoms bandymą
adresu...............................................................................................................................................
atitikimo sutartiniams įsipareigojimams įvertinimą ir nustatė, kad:
Atitinka
1.

Įžeminimo matavimų protokolai1

2.

Triukšmų
protokolai

3.

lygio

Neatitinka*

Pastabos

matavimo

2

Atitikimas

radiotechniniam

projektui
4. Atitikimas instaliaciniam projektui
5.

Suvartojama galia / srovė 3

6.

Spinduliuojama galia (siųstuvo
parodymai)3

7.

Radijo dažnis (kanalas)3

8. Talpinimo spintų kiekis3
Šis aktas sudarytas 2 (dviem) egzemplioriais, kurie abu turi vienodą juridinę galią. Vienas egzempliorius pateikiamas
Klientui.
*Pildyti Akto Priedą – „Trūkumų aktą“, kuriame turi būti surašytos savybės, pažymėtos kaip „neatitinka“.
1

Atitikimas elektros įrenginių įrengimo bendrosioms taisyklėms ir saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklėms

2

Atitikimas higienos normoms

3

Atitikimas instaliaciniam / radiotechniniam projektui
Telecentras

Klientas
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TRŪKUMŲ AKTAS Nr.
Priedas prie KLIENTO ĮRANGOS PRIĖMIMIMO AKTO Nr.
20____ m._____mėn.____d.
[Priedo sudarymo vieta]
AB Lietuvos radijo ir televizijos centras [toliau – Telecentras], atstovaujamas _____________:
20... m. __mėn. __d. atliko Kliento ...................................................įrangos priėmimo TV transliacijų
priemonių bandymą,...............................................................................................................................
(Kliento pavadinimas)

(darbai pagal sutartį)

atitikimo sutartiniams įsipareigojimams įvertinimą ir nustatė, jog Kliento įranga negali būti priimta dėl
šių defektų:
- ................................................................................
- ................................................................................
- ................................................................................
Telecentras įpareigoja Klientą pašalinti visus nurodytus defektus iki 20_ m. __ mėn. _ d. ir patvirtinti raštu
Telecentrui apie defektų pašalinimą.
Šis aktas sudarytas 2 (dviem) egzemplioriais, kurie abu turi vienodą juridinę galią. Vienas egzempliorius pateikiamas
Klientui.

Telecentras

Klientas
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KLIENTO ĮRANGOS IŠMONTAVIMO AKTAS

20____m._____mėn.___d.
[Akto sudarymo vieta]
Šiuo aktu Kliento atstovas patvirtina, kad Klientas išmontavo savo įrangą pagal
išsivežė iš Stoties ( Stoties pavadinimas -------) savo įrangą.

201 -

- sutartį Nr.

ir

KLIENTO DEMONTUOTOS IR IŠVEŽTOS ĮRANGOS SĄRAŠAS
Eil.
Nr.
1.
2.

Pavadinimas

Telecentras

Kiekis,
vnt.

Klientas
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ELEKTROS TINKLŲ NUOSAVYBĖS RIBŲ AKTAS
AKTAS Nr.
20___m. ___mėn. ___d.

Šis aktas nustato elektros tinklų nuosavybės ribas tarp AB Lietuvos radijo ir televizijos centras
(toliau Abonentas)
ir Kliento (toliau –
Subabonentas)
Prijungiamo
objekto
pavadinimas
Prijungiamo
objekto adresas ir
tel.Nr.
Elektros įrenginių prijungimo principinė schema (nurodant skirstomųjų punktų, transformatorinių, perjungimo
punktų, kabelinių spintų, linijų, grupių, atramų ir kitus operatyvinius numerius, elektros energijos apskaitos įrengimo
vietą ir schemą, nuosavybės ribas):

Leistinoji naudoti galia:
kW pagal ______ ir

pagal ______ energijos tiekimo patikimumo kategoriją.

1. Elektros energijos apskaitos įrengimo vieta: ________________________________________________ .
2. Elektros tinklo nuosavybės riba nustatoma: _________________________________________________.
3. Abonentui nuosavybės teise priklauso: _______________________________________________________.
4. Subabonentui nuosavybės teise priklauso:___________________________________________________.
5. Už visų 3 punkte nurodytų elektros įrenginių tvarkingą techninę būklę, patikimą ir saugų eksploatavimą bei jų
priežiūrą atsako Abonentas.
6. Už visų 4 punkte nurodytų elektros įrenginių tvarkingą techninę būklę, patikimą ir saugų eksploatavimą bei jų
priežiūrą atsako Subabonentas

A.V.

Telecentro

(Abonento)

atstovas

________________________________________________________

A.V.
Kliento (Subabonento) atstovas
____________________________________________________
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